
 

MIĘDZYNARODOWA	  KONFERENCJA	  NAUKOWA	  
TOWARZYSTWA	  TEOLOGÓW	  DOGMATYKÓW	  

Człowiek	  istota	  (po)znana?	  
Antropologia	  teologiczna	  wobec	  potrzeb	  i	  wyzwań	  

współczesności	  

Rzeszów	  
15-17	  września	  2014	  r. 

15.	  09.	  2014	  (poniedziałek)	  

Zjazd	  i	  zakwaterowanie	  
17.00	  –	  Msza	  Święta	  dla	  chętnych	  
18.00	  –	  kolacja 

19.00	  –	  otwarcie	  konferencji:	  ks.	  prof.	  dr	  hab.	  Włodzimierz	  Wołyniec	  (Prezes	  TTD) 
 Wykład	  ogólny:	  ks.	  dr	  hab.	  Roman	  Karwacki,	  prof.	  UKSW,	  Et	  creavit	  Deus	  
 hominem.	  Fundamenty	  teologicznej	  refleksji	  nad	  człowiekiem. 

16.	  09.	  2014	  (wtorek)	  

7.30	  –	  Msza	  Święta	  koncelebrowana	  pod	  przewodnictwem	  bpa	  Jana	  Wątroby	  
8.30	  –	  śniadanie	  
9.30	  –	  wykład	  ogólny:	  ks.	  prof.	  Józef	  Niewiadomski,	  Ecce	  homo! –	  damatyczne	  
 podejście	  do	  prawdy	  o	  człowieku.	  Innsbrucka	  teologia	  dramatyczna	  w	  obliczu	  
 potrzeb	  i	  wyzwań	  współczesności.	  
10.30	  –	  11.45	  –	  wykłady w	  sekcjach	  
Sekcja	  1:	  

Ks.	  prof.	  dr	  hab.	  Józef	  Warzeszak,	  Antropologia	  teologiczna	  Benedykta	  XVI	  na	  tle	  
błędnych	  antropologii. 
Ks.	  dr	  hab.	  Dominik	  Kubicki,	  Naukowy	  obraz	  świata	  i	  jego	  opis	  a	  gloria	  życia	  –	  
człowiecze	  spełnianie	  się	  w	  jestestwie.	  W	  sprawie	  rozważenia	  zakwestionowania	  
postmodernistycznej	  antropologii	  filozoficznej	  i	  nakreślenia	  wyzwań	  antropologii	  
teologicznej. 
Ks.	  dr	  Grzegorz	  Bachanek,	  Psychologia	  a	  teologia.	  Miejsca	  spotkania	  w	  antropologicznej	  
refleksji	  J.	  Ratzingera.	  
Sekcja	  2: 

Ks.	  dr	  hab.	  Marek	  Jagodziński,	  prof.	  UKSW,	  Wkład	  dialogicznego	  i	  trialogicznego	  
pojmowania	  osoby	  ludzkiej	  do	  antropologii	  komunijnej. 
Pan	  dr	  Robert	  Rynkowski,	  Abrahama	  J.	  Heschela	  rozumienie	  dialogu	  człowieka	  z	  Bogiem.	  
Wskazówki	  dla	  chrześcijańskiej	  antropologii. 
Ks.	  dr	  Andrzej	  Choromański,	  Człowiek	  –	  byt komunijny.	  Antropologiczne	  fundamenty	  
eklezjologii	  komunii. 
 



 

11.45	  –	  kawa	  
12.15	  –	  dyskusja 

13.30	  –	  obiad	  
15.00	  –	  blok	  rekreacyjno-‐integracyjny	  według	  programu	  zaproponowanego	  przez	  
Gospodarzy	  

17.	  09.	  2014	  (środa)	  

7.30	  –	  Msza	  Święta	  koncelebrowana	  
8.30	  –	  śniadanie	  
9.30	  –	  wykład	  ogólny:	  o.	  dr	  hab.	  Benedykt	  Huculak,	  Antropologia	  Kościoła	  Greckiego.	  
10.30-11.45	  –	  wykłady	  w	  sekcjach 

Sekcja	  1:	  

Ks.	  prof.	  dr	  hab.	  I.	  Bokwa,	  Niezbywalny	  i	  ciągle	  aktualny	  wkład	  Karla	  Rahnera	  SJ	  (1904-‐
1984)	  do	  współczesnej	  antropologii	  teologicznej. 
Ks.	  dr	  Janusz	  Aptacy,	  Antropologia	  F.	  L.	  Ladarii. 
ks.	  dr	  	  Grzegorz	  Strzelczyk,	  Antropologia	  chrystologicznie	  wyznaczona.	  Pytanie	  o	  punkty	  
graniczne	  antropologicznego	  projektu	  wyznaczone	  przez	  chrystologiczny	  dogmat.	  
Sekcja	  2: 

ks.	  dr	  hab.	  Edward	  Sienkiewicz,	  Byt	  ludzki	  w	  kontekście	  współczesnego	  sporu	  o	  
rozumienie	  natury	  i	  kultury	  człowieka. 

Ks.	  dr	  Dariusz	  Pater,	  Czy	  współczesny	  człowiek	  jest	  jeszcze	  osobą?	  Wobec	  
antropologicznych	  uwarunkowań	  etyki	  społecznej	  i	  teologii	  pastoralnej. 
ks.	  dr	  Antoni	  Dunajski,	  Chrześcijańska	  antropologia	  Cypriana	  Norwida.	  
11.45	  –	  kawa	  
12.00	  –	  dyskusja	  
13.00	  –	  walne	  zebranie	  TTD	  i	  wybory	  Zarządu	  na	  nową	  kadencję 

13.45	  –	  obiad 

 

Informacje: 
Zapisy do końca czerwca u ks. Pawła Pietrusiaka, tylko drogą emailową pod adresem: 
pietrusiakp@yahoo.fr 

Całkowity koszt udziału (konferencja, zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacja) – 200 pln., do 
uiszczenia w recepcji konferencyjnej w chwili przybycia. 

W trakcie konferencji skarbnik będzie pobierał składkę członkowską TTD 2014 – 100 pln. 

Kapłani proszeni są o zabranie alby i stuły do koncelebry. 

Informacje dotyczące dojazdu i zakwaterowania przyślą Gospodarze w późniejszym czasie. 


